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SYSTEM WYPEŁNIANIA PAPIEREM

Wielofunkcyjny Prosty i niezawodny Wydajny
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Ri-Fill
SYSTEM WYPEŁNIANIA PAPIEREM

Wypełniacze papierowe są szybkim i skutecznym sposobem 
uzupełniania pustej przestrzeni wewnątrz opakowania 
kartonowego. Jest to świetny, przyjazny dla środowiska sposób 
na zabezpieczenie przedmiotów podczas transportu.

System dostępny jest w wersji na stół – oszczędzającej 
powierzchnię podłogi – lub w komplecie z przenośnym stojakiem 
podłogowym, który ułatwia integrację.

Wykorzystując unikalną technologię przetwarzania, Ri-Fill 
oferuje następujące funkcje:

W pełni regulowana głowica 
do formowania papieru

Zwarty mechanizm 
podawania papieru

Prosta w użyciu funkcja 
kontroli długości

Bezpieczne kółka 
z blokadą

 Technologia zapobiegająca blokowaniu się – 
 redukcja przestojów

 Pracując z szybkością 1,7 m/s, Ri-Fill jest o 21% bardziej 
 wydajny niż inne, porównywalne maszyny

 Funkcja automatycznego cięcia umożliwia użycie dokładnej 
 ilości materiału, dzięki czemu można w pełni kontrolować 
 koszty paczki.

 Łatwy w użyciu cyfrowy panel sterowania umożliwia 
 operatorowi zaprogramowanie wymaganej ilości papieru 
 lub po prostu uruchomienie maszyny za pomocą 
 przełącznika nożnego.

 Prosta, modułowa konstrukcja pozwala na wykonanie 
 instalacji w czasie poniżej 6 minut.

 Ri-Fill został zaprojektowany tak, aby w pełni zintegrować go 
 z miejscem pracy, jednocześnie zwiększając wydajność.

Wymiary max. (DxSxW) 500x800x1800 mm

Waga 26 kg wersja na stół
52 kg z mobilnym 
stojakiem

Zasilanie 230 V, 50 Hz
Zużycie energii 100 W
Regulacja długości ustaw./ciągłe wypełnianie 

pustych przestrzeni
Wydajność > 1,7 m/s
Papier w zasobniku jednowarstwowgo papieru

RIPAC GmbH
Kölner Landstraße 103, D-41515 Grevenbroich, Niemcy
Telefon: +49 2181 75 660 80, info@ripac-film.com, www.ripac-film.com

Papier Ri-Fill idealnie nadaje się do 
przedmiotów o różnych rozmiarach 
bez zwiększania zapasów kartonów.

Komputery i urządzenia peryferyjne • Zaopatrzenie medyczne i dentystyczne 
• Produkty przemysłowe • Dostawy części • Przemysł lotniczy • Kosmetyki 
• Elektronika • Wydawcy książek • Farmaceutyka • Wyroby ze szkła • 
Motoryzacja • Artykuły gospodarstwa domowego • Magazyny wysyłkowe • 
Przedmioty kolekcjonerskie • Wypełnianie • Sklepy internetowe 

RIPAC dostarcza Klientom najlepsze rozwiązania w przystępnej 
cenie. Robimy to poprzez oferowanie szerokiej gamy urządzeń i 
folii opakowaniowych w różnych opcjach, tak aby dostosować je 
do Państwa potrzeb. Proszę zadzwonić do naszego dedykowanego 
działu sprzedaży jeszcze dzisiaj, aby zobaczyć co możemy zrobić 
dla Państwa.

IDEALNE RYNKI

Ri-Fill

Ri-Pad


